
Święty Mikołaj 
w Gminie Obrowo str. 6

III Międzygminne Igrzyska 
Paraolimpijskie str. 10

Szlachetna Paczka 2016  str. 11

Numer 4 (36) 2016
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i nadchodzącego Nowego 2017 Roku, życzymy zdrowia, 

pomyślności, wszelkiego dobra i spełnienia wszystkich marzeń.
Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński wraz z pracownikami 

                        i Przewodniczący Rady Gminy Obrowo Krzysztof Michalski wraz z radnymi 
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Akcja charytatywna 
„Szóste urodziny Stasia”

3 grudnia 2016 r. w ZS w Brzo-
zówce Fundacja TRYBIK wraz 
ze Społecznością Szkolną 
zorganizowała akcję charyta-
tywną „Szóste urodziny Sta-
sia”, której celem było złoże-
nie życzeń chłopcu choremu 
na białaczkę limfoblastyczną, 
a także połączenie się z nim 
duchowo, dodanie otuchy 
w tych trudnych chwilach 
oraz podsumowanie działań 
podjętych na rzecz pomocy 
w leczeniu i poprawy wa-
runków socjalno-bytowych 
chłopca.

W uroczystości uczestniczył 
Patron imprezy - wójt Andrzej 
Wieczyński oraz sekretarz gmi-
ny Mirosława Kłosińska. Złożyli 
Stasiowi życzenia szybkiego 
powrotu do zdrowia i przekaza-
li prezent.

Uroczystość rozpoczęła Dy-
rektor Szkoły - Anna Koźlikow-
ska, po czym prezes Fundacji 
TRYBIK - Barbara Mońko-Jura-
szek mocno podkreśliła słowa 
Jana Pawła II:

„Człowiek jest wielki nie 
przez to, co posiada, lecz przez 
to, kim jest;  nie przez to, co 
ma, lecz przez to czym dzieli 
się z innymi”.

Następnie opowiedziała 
o podjętych działaniach na 
rzecz chorego Stasia, zgroma-
dzonych na subkoncie fun-
duszach i przeznaczeniu ich 
przez rodzinę chłopca. Zdała 

relację z wyniku zebranych 
nakrętek, które zbierane były 
w naszym przedszkolu, szkole, 
w okolicznych sklepach, przez 
znajomych, a przede wszyst-
kim przez młodzież z ZS CKU 
w Gronowie, która zorganizo-
wała konkurs międzyklasowy 
na zebranie największej ilości 
nakrętek. Ze sprzedaży nakrę-
tek uzyskaliśmy 475,00 zł.

Uczniowie z Samorządu 
Uczniowskiego i Szkolnego 
Koła Caritas, opowiedzieli o in-
nych działaniach wolontariac-
kich, polegających na sprzeda-
waniu  ciasta, w wyniku czego 
uzbierano 930,67 zł. 

Wszystkie działania były 
wspaniałą lekcją wrażliwości na 
drugiego człowieka, uczącą po-
kory i  integrującą społeczność.

Imprezę urodzinową uświet-
niły różnego rodzaju atrakcje: 

- występy przedszkolaków 
z Samorządowego Przedszko-
la w Brzozówce, do którego 
uczęszcza Staś,

-występ Osieckiej Grupy 
Teatralno-Wokalnej” ze spekta-
klem „Gdzie jest Śpiąca Królew-
na?”, 

- pokaz karate zawodników 
Klubu Karate DO „RONIN”

- pokaz tańca grupy cheerle-
aderek z  Cheerleaders Rytm-X 
z Torunia,

- pokaz przygotowany przez 
kolarzy z Akademii Michała 
Kwiatkowskiego z Torunia

- pokaz fryzur przygotowa-

nych przez panią Annę Krajnik 
ze Studia Urody Montibello 
z Brzozówki,

- malowanie twarzy 
- malowanie paznokci 
- malowanie tatuaży,
- loteria fantowa przygoto-

wana przez Fundację TRYBIK, 
prowadzona przez wicepreze-
ski Fundacji TRYBIK: Anitę Jan-
kowską i Renatę Kuczkowską.

Powodzeniem cieszyła się 
licytacja przedmiotów, ofiaro-
wanych Fundacji TRYBIK z prze-
znaczeniem na leczenie Stasia. 
Z licytacji uzyskano 1780,00 zł, 
które zostaną przeznaczone na 
leczenie Stasia.

Całość zwieńczył ogromny 
TORT z racami ufundowany 
przez Cukiernię Państwa Jan-
kowskich z Rogówka, Annę 
Strużyńską-Łoń - radną z Brzo-
zówki oraz przez Magdalenę 
Borowską - radną z Lubicza.

Po torcie można było spalić 
kalorie podczas ZUMBY, którą 
prowadziły znane instruktorki. 
Tańczyli młodzi i ci trochę star-
si. Od wszystkich tryskała ener-
gia i radość, że można zrobić 
coś pożytecznego dla innych.

W pamięci pozostanie wy-

stęp koleżanek i kolegów Stasia 
z grupy Jeżyków, przygoto-
wanych przez Julię Adamską – 
Karpińską.

Podczas całej uroczystości 
Rada Rodziców prowadziła ka-
wiarenkę, z której dochód prze-
znaczony został Stasiowi. 

Jako prezes Fundacji TRYBIK 
akcję na rzecz Stasia uważam 
za udaną, frekwencja była bar-
dzo wysoka, ludzie przybyli 
całymi rodzinami, by wspólnie 
połączyć siły i pokazać, że two-
rzymy wspaniałą społeczność, 
czułą na ludzkie cierpienia. Je-
stem dumna, że udało nam się 
zjednoczyć społeczność lokal-
ną i zrobić coś dobrego –pod-
kreślała Barbara Mońko-Jura-
szek.

W tym dniu od godziny 
12.00 do 18.00 można było od-
dawać krew.  

Za przykładem wójta An-
drzeja Wieczyńskiego ludzie 
masowo oddawali krew, takiej 
frekwencji dawno nie było. Do-
dając do tej akcji pobór krwi 
w Gronowie i 6 osób w Toruniu, 
to łącznie na rzecz Stasia krew 
oddało aż 72 osoby!

Dziękujemy Wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tego, by 
ta uroczystość przybrała takich 
rozmiarów, a Darczyńcom za 
dary.

Bez nas wszystkich nie
 byłoby to możliwe.

 Moc jest z nami!

W imieniu Fundacji TRYBIK:
Barbara Mońko-Juraszek

Anita Jankowska
Renata Kuczkowska
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Program „Bezpieczna+” 
w Gimnazjum w Obrowie

„Bezpieczna+” to program 
rządowy, dzięki któremu 
Gimnazjum nr 1 Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II 
w Obrowie otrzymało do-
finansowanie na działania 
wspierające je w procesie wy-
chowawczo – dydaktycznym. 
Jego głównym celem jest 
poprawa bezpieczeństwa 
uczniów nie tylko w szkole, 
ale także poza nią.

Celem działań nauczycieli 
Gimnazjum w Obrowie - auto-
rów szkolnego projektu, jest  
rozbudzenie tych form aktyw-
ności uczniów, które kształtują 
i warunkują ich osobowość. 
Młodzi ludzie dzięki zaangażo-
waniu w zadania projektu stają 
się współorganizatorami życia 
szkolnego i społecznego.

Wszystkie działania podej-
mowane w ramach programu 
były tak zaplanowane, aby ich 
realizacja była kontynuowana 
w latach następnych, a zaku-
piony sprzęt i pomoce dydak-
tyczne mogły służyć również 
tym, którzy dopiero w przyszło-
ści  staną się uczniami szkoły. 
Dzięki temu zdobyte umie-
jętność i doświadczenie będą 
owocowały nie tylko w jednym 
roku szkolnym, lecz przez kolej-

ne lata.
W trakcie zorganizowanego 

w ramach programu biwaku 
profilaktycznego uczniowie  
uczestniczyli w zajęciach pod 
hasłem „Mediacje rówieśni-
cze w szkole”. Zajęcia prowa-
dził prawnik, p. Stefan Mucha. 
O podniesienie kompetencji 
psychospołecznych uczniów 
oraz wzmocnienie u nich otwar-
tej i prospołecznej postawy, 
aktywności obywatelskiej oraz 
umiejętności pracy zespoło-
wej zadbał p. psychoterapeuta 
Mariusz Kiliszkiewicz. Z kolei 
zajęcia z terapeutą uzależnień, 
p. Danutą Janowską, pozwoliły 
uczniom na zwiększenie świa-
domości  zagrożeń związanych 
z zażywaniem środków psy-
choaktywnych. 

Program „Bezpieczna +” 
promuje także wartościowe 

formy spędzania wolnego cza-
su. Jedną z nich są zajęcia koła 
teatralnego, na których ucznio-
wie przygotowali spektakl za-
chęcający w zabawnej formie 
do refleksji na temat wartości 
człowieka i wykorzystywania  
przez niego swoich możliwo-
ści. Umiejętności teatralne 
doskonalone były w ramach 
warsztatów z aktorką Teatru 
im. Wilama Horzycy w Toruniu, 
panią Mirosławą Sobik. Uczest-
nicy zajęć teatralnych obejrzeli 
także nowatorską insceniza-
cję „Krzyżaków”, która ukazała 
problematykę dzieła w sposób 
bliski młodym ludziom i ich  ży-
ciowym wyborom.

Jak wielkie mają serce, 
uczniowie pokazali, włącza-
jąc się do charytatywnej ak-
cji zbierania upominków dla 
dziewięcioletniego Antka, któ-

rego jeden z rodziców zmarł 
w hospicjum „Światło” w Toru-
niu. W podziękowaniu za bez-
interesowną dobroć uczniowie 
klasy IIB gimnazjum -  Ignacy 
Gąsiorowski, Mikołaj Młotkow-
ski i Sebastian Kamiński zor-
ganizowali koncert „Muzyka 
łagodzi obyczaje”, w którym 
publicznością byli wszyscy dar-
czyńcy. 

Udział w programie  „Bez-
pieczna+” nie tylko wzbogacił  
Gimnazjum w Obrowie  w środ-
ki dydaktyczne ale także po-
zwolił wszystkim – uczniom, 
nauczycielom i rodzicom na 
poprawę atmosfery i bezpie-
czeństwa w szkole oraz wyzwo-
lił  pokłady pozytywnej aktyw-
ności w nas wszystkich. 

Aleksandra Kwaśnicka
Joanna Karczewska

W dniu 10 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gmi-
ny w Lubiczu odbyło się spotkanie wójtów gminy 
Obrowo i Lubicza wraz z pracownikami oraz przed-
stawicielami Urzędu Miasta Torunia.

Przedmiotem spotkania było wynegocjowanie do-
datkowego kursu autobusu MZK z Torunia do Osieka 
nad Wisłą linii 46 w godzinach szczytu. 

Na chwilę obecną ustalono, że gmina Obrowo wraz 
z gminą Lubicz, sfinansują w ramach współpracy, do-
datkowy kurs autobusu MZK linii 46 w godzinach po-
południowych do Osieka nad Wisłą. Nowy rozkład 
jazdy zostanie Państwu przedstawiony pod koniec 
grudnia 2016 roku. 

W trakcie spotkania wójtowie Andrzej Wieczyński 
i Marek Olszewski wrócili do problemu natężenia ruchu 
samochodowego i dużych korków na drodze krajowej 
nr 10 przebiegającej przez obie gminy. Wójt Marek Ol-
szewski poinformował o planach Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, która przewiduje moder-
nizację drogi krajowej nr 10 po roku 2020. Uczestnicy 
spotkania zastanawiali się nad powrotem i możliwo-
ścią uruchomienia komunikacji szynowej. W związku 
z powyższym wójtowie Andrzej Wieczyński i Marek Ol-
szewski chcą spotkać się z Marszałkiem Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego Piotrem Całbeckim, w celu 
możliwości pozyskania środków finansowych przezna-
czonych na komunikację szynową.

Negocjacje w sprawie 
dodatkowego kursu 

autobusu MZK linii 46
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Gmina Obrowo otrzymała dofinanso-
wanie Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, przekazane przez 
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, 
z rezerwy celowej budżetu państwa, na 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Dzięki temu dofi-
nansowaniu odbudowano drogę gmin-
ną w miejscowości Dobrzejewice (1,722 
km) oraz drogę gminną przebiegającą 

przez miejscowości Dobrzejewice i Za-
wały (0,675 km).

W ramach środków PROW na lata 2014-
2020, przebudowano drogę w miejscowo-
ści Osiek nad Wisłą - Stajenczynki - ul. Wi-
ślana i Bobrownicka  (0,828 km).

Ze środków własnych gminy wykonano 
drogi w miejscowościach:

- Zawały w kierunku Osiedla - 0,460 km

- Osiek nad Wisłą ul. Wiślana - 0,530 km
- Brzozówka ul. Świerkowa - 0,482 km
- Dobrzejewice w kierunku Oczyszczalni 

- 0,520 km 
- Obory w kierunku Kopanina - 0,530 km 
- Głogowo ul. Jagodowa - 0,470 km 
- Głogowo ul. Strumykowa - 0,370 km 
- Głogowo ul. Żołędziowa - 0381 km 
- Obrowo ul. Leszczynowa - 0,800 km
- Obrowo ul. Piaskowa - 1,065 km 
- Obrowo ul. Skośna - 0,550 km 
Wykonano także chodnik w Brzozówce 

przy ul. Leśnej - 0,550 km.

 Miłosz Nowakowski

Co zmieniło się na drogach gminnych 
w 2016 r. w gminie Obrowo?

W trosce o rozwój biopsychospołeczny naszych 
uczniów, w listopadzie rozpoczął się cykl zajęć 
profilaktycznych dla klas I – VI. 

18 XI  teatrzyk jednego aktora Scena z Krakowa 
spotkał się na Sali gimnastycznej z klasami IV – VI. 
Podczas dwóch godzin lekcyjnych artysta zapoznał 
uczniów z wyglądem i działaniem perkusji oraz prze-
konywał młodych ludzi do zachowań asertywnych, 
do dokonywania właściwych wyborów w kontaktach 
z rówieśnikami, dorosłymi, a dotyczącymi sięgania po  
środki psychoaktywne. 

Od 22 XI rozpoczęliśmy spotkania ze strażnikiem 
gminnym p. Marcinem Gajewskim, który spotkał się 
ze wszystkimi klasami realizując tematykę Bezpiecz-
nej drogi do szkoły, Agresji i przemocy oraz Dopala-
czy.

Koszty edukacji profilaktyki pokrywa Urząd Gminy 
w Obrowie.

Krystyna Stasiuk

Działania profilaktyczne Szkoły 
Podstawowej w Brzozówce

Droga w Zawałach Droga w Osieku nad Wisłą, ul. Bobrownicka

Droga w Brzozówce na ul. ŚwierkowejDroga w miejscowości Dobrzejewice



5KURIER OBROWA

W dniu 6 października 2016 
r. w kościele w Obrowie od-
prawiona została Msza Świę-
ta z okazji XX - lecia Parafii 
p.w. Miłosierdzia Bożego. 
W trakcie uroczystej Mszy 
Świętej Ksiądz Biskup Wie-
sław Alojzy Mering wmu-
rował akt erekcyjny i ka-
mień węgielny pochodzący 
z domu rodzinnego św. Fau-
styny pod rozbudowę świą-
tyni.

W uroczystości udział wzięli 
księża z terenu gminy Obrowo, 
mieszkańcy Obrowa, projek-
tanci, inspektor nadzoru, wy-
konawcy prac budowlanych, 
a także wicewojewoda kujaw-
sko-pomorski Józef Ramlau, 
wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński, sekretarz gminy 
Mirosława Kłosińska oraz Radni 
Rady Gminy Obrowo: Andrzej 
Wierzbicki, Wiesław Popławski 
i Maria Lewandowska.

Kilka wydarzeń z historii pa-
rafii w Obrowie

Trzydzieści lat temu stara-
niem ks. Ireneusza Gmachow-
skiego i ogromnym wysiłkiem 
mieszkańców Obrowa powsta-
ła aktualna świątynia, w której 
dzieci miały katechezę i cała 
wspólnota mogła uczestniczyć 
zwłaszcza w niedzielnej Eucha-
rystii. 

Po dziesięciu latach tj. 15 
września 1996 r. ówczesny Bi-
skup Czesław Lewandowski 
podpisał dekret ustanawiający 
parafię Obrowo pod wezwa-
niem Miłosierdzia Bożego. 

Pierwszym proboszczem był 
ks. Jacek Laszczyk. Wykorzystał 
on entuzjazm mieszkańców, 
którzy mieli nie tylko świąty-
nię, ale także własną wspólno-
tę parafialną prężnie działającą 
dla dobra całego obrowskiego 
społeczeństwa. Dlatego też 
w krótkim czasie, po ogłosze-
niu dekretu biskupa o powsta-
niu w Obrowie parafii, znowu 
wspólnymi siłami, powstał dom 
parafialny i cmentarz. To było 
wielkie dzieło całej wspólnoty, 
na które złożyło się ofiarowanie 
ziemi na plebanię i cmentarz 
od Państwa Gerc, Suleckich 
i Gręźlik oraz godziny społecz-
nej pracy pod kierunkiem śp. 
Ignacego Celmera.

      Po ks. Jacku Laszczyku, 
krótki czas, proboszczem był 
ks. Kazimierz Skorupiński, któ-
ry po ciężkiej chorobie odszedł 
do Pana, a jego ciało pozostało 
wśród swoich, na parafialnym 
cmentarzu. 

Kolejnym proboszczem zo-
stał ks. Grzegorz Molewski, któ-
ry kontynuował prace na ple-
banii i dzięki młodzieńczemu 
entuzjazmowi oraz muzycz-
nym zdolnościom wrastał coraz 
bardziej w tę wspólnotę, ale nie 
zdążył zapuścić korzeni, bo 7 
lipca 2007 r. decyzją Pasterza 
Diecezji został posłany do Nie-
szawy, a do Obrowa przyszedł 
ks. prałat Tadeusz Lewandow-
ski.

      Rok później miała miejsce 
wizytacja duszpasterska Księ-
dza Biskupa Wiesława Meringa, 
który wyznaczył proboszczowi 

i parafianom  nowe zadania: 
ponieważ istniejąca świątynia 
nie spełnia już wymagań sta-
wianym budynkom kościelnym 
należy rozpocząć przygotowa-
nia do rozbudowy świątyni. 

Realizując te wskazania ks. 
proboszcz Tadeusz Lewandow-
ski rozpoczął starania o zakup 
nowej działki, a następnie po 
jej zakupie - ogrodzenie tere-
nu i szybkie powstanie projek-
tu.  Wydawało się, że wszyst-
ko pójdzie sprawnie. Przyszła 
jednak nieoczekiwanie śmierć 
architekta i prace nad przygo-
towaniem dokumentacji zosta-
ły przerwane, dodaje ks. prałat 
Tadeusz Lewandowski.

Po jakimś czasie został opra-
cowany nowy projekt, relacjo-
nuje ks. proboszcz, zakładający 
obudowanie obecnej świątyni 
i jej wydłużenie. Po wielu burz-
liwych spotkaniach z parafiana-
mi ten projekt został odrzuco-
ny, ponieważ zakładał on, po 
wzniesieniu nowego budynku 
rozebranie w dużej mierze 
obecnej świątyni.

Znowu upłynęło sporo cza-
su, aż pojawili się młodzi ludzie 
mający wizję kościoła, a jed-
nocześnie umiejący cierpliwie 
słuchać zarówno proboszcza, 
parafian, jak i Komisji Budow-
lanej z Włocławka. Dzięki ich 
pracy powstał obecny projekt 
kościoła, który od 7 lipca 2016 
r. jest realizowany. 

Pomysłodawcą projektu jest 
Marek Kaliński, a wykonawcą 
projektu Agnieszka Rzeczkow-
ska. Kierownikiem budowy 

został Zbigniew Osiński, a in-
spektorami nadzoru są: Roman 
Dawid i Franciszek Urbański. 
Wykonawcą robót jest firma 
Macieja Kowalskiego KOMA.

Prace rozpoczęły się od bu-
dowy nowej części kościoła. 
Obecnie trwają roboty przy 
dachu, który do świąt Bożego 
Narodzenia zostanie jeszcze za-
łożony nad nową częścią. Drugi 
etap obejmie połączenie nowej 
części z dotychczasowym ko-
ściołem: zdjęcie płyt żelbeto-
nowych, podwyższenie murów, 
wymianę okien, przebudowę 
wejścia do kościoła, położenie 
nowego dachu i pokrycie go 
blachą tytanową. Trzeci etap 
robót obejmuje prace we-
wnątrz kościoła tj.: posadzki, 
prezbiterium, ołtarz, wyposaże-
nie świątyni, relacjonuje ks. pra-
łat Tadeusz Lewandowski, który 
jednocześnie podkreśla, że czas 
rozbudowy świątyni zależeć 
będzie od funduszy parafii. 

Przewiduje się wykonanie 
wszystkich prac w ciągu pięciu 
lat, a inwestycja kosztować ma 
około trzech milionów złotych.

Życzymy ks. prałatowi Ta-
deuszowi Lewandowskiemu 
wytrwałości i zrealizowania za-
mierzonego planu w terminie, 
a rozbudowana świątynia niech 
przez długi czas spełniała wy-
magania stawiane budynkom 
kościelnym i służy krzewieniu 
wiary chrześcijańskiej nie tylko 
wśród obrowskiej społeczności.

Marzena Słupczewska

XX –lecie parafii w Obrowie
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11 grudnia 2016 r. odbyły się Mi-
kołajki dla dzieci z gminy Obrowo. 
Świąteczny klimat chyba każdemu 
z nas udziela się podczas bożona-
rodzeniowych spotkań. Zapach 
korzennych pierniczków, świeci-
dełka, rękodzieło, smaczne wy-
pieki  to  atrakcje jakie czekały na 
dzieci w Zespole Szkół w Dobrze-
jewicach zorganizowane przez An-
drzeja Wieczyńskiego - wójta gmi-
ny Obrowo. 

W nocy z 5 na 6 grudnia Święty Mi-
kołaj zostawia prezenty w butach lub 
umieszcza je w dużej skarpecie za-
wieszonej na kominku. Istnieje wiele 
legend związanych z tym zwyczajem. 
Jedna z nich mówi o tym, że buty 
muszą być nieskazitelnie czyste, a ich 
właściciele bardzo grzeczni. Pewnie 
z tych powodów dzieci i dorosłych 
z terenu gminy Obrowo odwiedził 
osobiście Święty Mikołaj w niedziel-
ne popołudnie w Dobrzejewicach. 

Po raz pierwszy taka wizyta Świę-
tego Mikołaja ze Śnieżynkami miała 
miejsce w gminie Obrowo, ale pa-
trząc na radość dzieci i ich rodziców, 
takie atrakcje mogą stać się tradycją, 
dodaje wójt Andrzej Wieczyński. 

Dzieci mogły nie tylko brać udział 
w świątecznym przedstawieniu te-
atralnym, ale także mogły ozdabiać 
pierniki i bombki, przygotować wła-
snoręcznie zrobioną kartkę oraz napi-
sać list do Świętego Mikołaja i skosz-
tować śnieżnych kul z waty cukrowej.

Dziękujemy sponsorom, którzy 
wsparli świąteczną imprezę: Agencji 
Pomarańczowej, Arrivie a DB com-
pany, Sklepowi Bobas z Torunia, Ban-
kowi Spółdzielczemu w Grębocinie, 
Firmie Betpol z Silna, Salonowi Drzwi 
z Lubicza, Firmie Ocetix oraz TEB Edu-
kacja. 

Święty Mikołaj odwiedził 
dzieci z gminy Obrowo

 Firma PHU FASTERM, Głogowo 
ul. Warszawska 63

    DACHY – OKNA – ELEWACJE
Zatrudni osobę na stanowisko:

    DORADCA TECHNICZNO – HANDLOWY
Zakres obowiązków:

• Obsługa oraz pozyskiwanie nowych klientów

Wymagania:
• Podstawowa wiedza z zakresu budownictwa

• Wykształcenie średnie
• Samodzielność w realizacji powierzonych zadań

• Łatwość nawiązywania kontaktów
• Znajomość obsługi komputera

• Prawo jazdy kat B

Oferujemy:
• Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy

• Wynagrodzenie miesięczne + prowizja w zależno-
ści od osiąganych wyników

•  Pakiet szkoleń
• Pracę w oparciu o umowę o pracę

 
Prosimy o wysyłanie CV na adres 

e-mail: romuald.plonka@fasterm.pl
bądź o kontakt telefoniczny – numer telefonu: 

609 495 440
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11 grudnia 2016 r. odbyły się w Brzo-
zówce zawody sportowe karate olim-
pijskiego  „Mistrzostwa Ziemi Do-
brzyńskiej o Puchar Wójta Gminy 
Obrowo”. 

W rywalizacji sportowej uczestniczy-
ło 110 zawodników z siedmiu klubów 
zrzeszonych w Polskim Związku Kara-
te: Bushido Bydgoszcz, Bushi - do Byd-
goszcz, Yamabushi Bydgoszcz, Klub Ka-
rate Elbląg, MKS Chełmża, Dojo Toruń 
i organizator zawodów Toruński Klub 
Karate - do "RONIN".

Puchar Wójta zdobyli :
I miejsce - Yamabushi
II miejsce - Toruński Klub Karate - do 

"RONIN"
III miejsce - Bushido Bydgoszcz

 
 Adam Bandurski - 

prezes klubu do "RONIN"

Mistrzostwa Ziemi Dobrzyńskiej o Puchar Wójta Gminy Obrowo

 W sobotę 8 paździer-
nika 2016 r. w świetlicy 
wiejskiej w Stajenczyn-
kach Koło Gospodyń 
Wiejskich zorganizowa-
ło „Święto pieczonego 
ziemniaka”. 

Na stołach królowały 
potrawy z ziemniaków 
i nie tylko. Na spotka-
nie zastały zaproszone 
zaprzyjaźnione z kołem 
organizacje  i prywatne 
osoby.

Osiecka Grupa Teatral-
no -Wokalna zaprezen-
towała przedstawienie 
pt.” Kumy z Osieka”.  Uro-
czystość uświetnił także 
występ zespołu ludowe-
go „Kawęczynianki”, oraz 
dzieci ze szkoły muzycz-
nej w Osieku nad Wisłą 
- Amelia Kwintera zagrała 
na saksofonie, a Zuzanna 
Mytlewska na flecie.

Serdeczne podzięko-
wania dla Pań z koła za 
zorganizowanie wspania-
łej imprezy.

Relacja Jacka Melerskiego

Święto pieczonego ziemniaka 
w Stajenczynkach
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Osieku nad Wisłą  brali  udział 
w ogólnopolskiej akcji ”ŚNIADA-
NIE DAJE MOC” , która odbyła się  
na  początku  listopada 2016 r.
     Dzieci z klas II a i II b podczas 
zajęć  zintegrowanych wspólnie 
przygotowały propozycje zdrowe-
go śniadania oraz przekąsek: owo-
cowe szaszłyki, woda mineralna 
i soki, a także warzywne przekąski. 
Następnie podczas przerw między-
lekcyjnych uczniowie całej szkoły 
byli zachęcani i zapraszani do spo-
żywania zdrowego śniadania. Tym 
samym akcja objęła całą szkołę i zo-
stała uznaną za udaną. Uczniowie 
z pewnością zapamiętali 12 zasad 
zdrowego odżywiania się.   

                       Lidia Szumska, 
Sylwia Cywińska-Frankiewicz – 

wychowawcy klas drugich

„Śniadanie daje moc”

Państwo Brygida i Zenon Szkutnik 

Państwo Jadwiga i Józef CybulscyPaństwo Krystyna i Hubert Ptaszyńscy

25 października 201r r. wójt 
Andrzej Wieczyński w imie-
niu Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy wręczył medale i dy-
plomy za długoletnie pożycie 
małżeńskie parom z terenu 
gminy Obrowo, a mianowicie 
Państwu Jadwidze i Józefowi 
Cybulskim z Obrowa, Pań-
stwu Krystynie i Hubertowi 
Ptaszyńskim z Głogowa oraz 

Państwu Brygidzie i Zenono-
wi Szkutnik z Dzikowa, któ-
rzy na ślubnym kobiercu sta-
nęli odpowiednio 60, 57 i 50 
lat temu.

Pociechą i chlubą dla wszyst-
kich odznaczonych par są ich 
rodziny. Małżonkowie Cybul-
scy wychowali troje dzieci oraz 
doczekali się czworo wnucząt 

i tyle samo prawnucząt. Pań-
stwo Ptaszyńscy wychowali 
jednego syna i doczekali się 
dwóch wnuków oraz tyle samo 
prawnuczek, a małżonkowie 
Szkutnik wychowali czwórkę 
dzieci i doczekali się ośmioro 
wnucząt.

Życzymy wszystkim parom 
dużo zdrowia, wzajemnej miło-
ści i wielu miłych chwil spędza-

nych w rodzinnej atmosferze.

Małgorzata Gerus
Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego w Obrowie

Fot. Na zdjęciach wójt Andrzej 
Wieczyński  i kierownik 

USC Małgorzatą Gerus wraz 
z Jubilatami

Rozdano medale za długoletnie pożycie małżeńskie 
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8 października 2016 r. w Ze-
spole Szkół w Obrowie odbył 
się I Przegląd Chórów i Ze-
społów Senioralnych.

Organizacja imprezy miała 
na celu:

- integrację środowisk eme-
rytów, rencistów i inwalidów 
nie tylko z terenu Gminy Obro-
wo, ale też z sąsiednich gmin,

- prezentację dorobku kul-
turalnego klubów seniora, sto-
warzyszeń kulturalnych i kół 
gospodyń wiejskich,

- prezentację dorobku kom-
pozytorów, autorów tekstów, 
recytatorów wywodzących się 
ze środowisk wiejskich,

- pokazywanie piękna pol-
skiej literatury, muzyki, a tym 
samym eksponowanie postaw 
patriotycznych i przekazywanie 
ich młodszemu pokoleniu.

W I Przeglądzie wzięło udział 
ok. 350 osób zrzeszonych w 24 
organizacjach. Prezentowano: 
chóry a’capella - mieszane i żeń-
skie, chóry z towarzyszeniem 
instrumentów, kapele ludowe, 
kabarety, jak również recytato-
rów.

Poziom muzyczny zespołów 
był bardzo wyrównany, ak-
ceptowany przez publiczność 
gromkimi brawami. Członków 
zespołu cechowała wysoka 
życzliwość wobec artystów in-

nych grup. Zaskakujące były 
spontaniczne tańce z zapro-
szonymi gośćmi w rytm przy-
grywających kapel. Dość długi, 
ale żywy program zakończył się 
wzajemnymi przyrzeczeniami, 
że spotykamy się w przyszłym 
roku na II Przeglądzie.

Organizatorem I Przeglądu 
Chórów i Zespołów Senioral-
nych był wójt gminy Obrowo  
Andrzej Wieczyński, Gminny 
Ośrodek Kultury w Obrowie 
oraz Starostwo Powiatowe 
w Toruniu. 

Swą obecność uświetnili: 
Wójt Andrzej Wieczyński, Se-
kretarz gminy Obrowo oraz 
Radna Powiatu Toruńskiego Mi-

rosława Kłosińska, Dyrektor ZS 
w Obrowie Artur Affelt, Ksiądz 
Proboszcz Tadeusz Lewandow-
ski z parafii w Obrowie oraz 
Radny Powiatu Toruńskiego Mi-
rosław Nawrotek.

Składam wszystkim, również 
tym nie wymienionym z nazwi-
ska, serdeczne, gorące podzię-
kowania za okazaną życzliwość 
i pomoc materialną przy orga-
nizowaniu tej imprezy.

Przewodniczący Zarządu Klubu 
Seniora SAMI SWOI w Obrowie 

Grzegorz Filut

I Przegląd Chórów i Zespołów Senioralnych
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W dniu 12 października 
2016 r., na terenie Zespo-
łu Szkół Gimnazjum i Li-
ceum Ogólnokształcącego 
w Dobrzejewicach Gmina 
Obrowo zorganizowała III 
Międzygminne Igrzyska 
Paraolimpijskie. Otwarcia 
Igrzysk dokonał Andrzej 
Wieczyński, włodarz gmi-
ny Obrowo, a przebieg im-
prezy przedstawiła Anna 
Domańska – kierownik 
GOPS w Obrowie.

W Igrzyskach udział wzięli 
niepełnosprawni sportowcy 
z pięciu gmin: Czernikowa, 
Lubicza, Ciechocina, Łyso-

mic i Obrowa. Realizacją 
Igrzysk zajęli się pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Obrowie 
oraz nauczyciele wycho-
wania fizycznego ze szkół 
z terenu gminy Obrowo, 
którzy przygotowali pięć 
dyscyplin sportowych oraz 
dwie integracyjne. Podczas 
Paraolimpiady obecni byli 
przedstawiciele władz gmin 
uczestniczących w Igrzy-
skach, pracownicy ośrodków 
pomocy społecznej, radni 
gminni i powiatowi oraz za-
proszeni goście w tym rodzi-
ce i opiekunowie. 

Sportowcy walczyli w róż-

nych dyscyplinach i zdoby-
wali wiele medali. Odby-
ło się również drużynowe 
przeciąganie liny, w którym 
zwycięzcą została Gmina 
Ciechocin i zagrała mecz 
piłki nożnej z zawodnikami 
Klubu Sportowego „Orzeł 
Głogowo”. 

Wójt gminy Obrowo An-
drzej Wieczyński wręczył 
zwycięzcom i wszystkim 
uczestnikom medale. Olim-
pijczycy w duchu zdrowej 
rywalizacji walczyli z rado-
ścią, przepełnieni siłą i wolą 
walki. Sportowcy pełni wra-
żeń opuszczali tegoroczne 
Igrzyska. Organizację ko-

lejnej Paraolimpiady zade-
klarowała Gmina Łysomice, 
której przedstawicielka ode-
brała uroczyście flagę od te-
gorocznego organizatora. 

W trakcie zmagań sporto-
wych dla wszystkich serwo-
wano grochówkę, kiełbaski 
z grilla oraz słodki poczęstu-
nek co było możliwe dzięki 
wsparciu uczestniczących 
Gmin oraz licznych sponso-
rów i darczyńców. Za wszel-
ką pomoc serdecznie dzię-
kujemy.

Wójt Gminy Obrowo
Andrzej Wieczyński

III Międzygminne 
Igrzyska Paraolimpijskie
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Po raz drugi na terenie gminy 
Obrowo powstała drużyna 
„Szlachetnej Paczki”. Połą-
czyła wolontariuszy spieszą-
cych z pomocą potrzebują-
cym, wrażliwych na krzywdę 
drugiego człowieka i zaanga-
żowanych społecznie.

Przez kilka tygodni wolon-
tariusze docierali do biednych, 
samotnych i chorych mieszkań-
ców gminy Obrowo, Lubicza 

i Ciechocina. Poznawali histo-
rię ich życia, dodawali otuchy 
i wiary. Odwiedzili 29 rodzin, 
z czego do projektu udało się 
włączyć 24 rodziny. Po otwarciu 
bazy rodzin na stronie www.
szlachetnapaczka.pl, czynnie 
szukali darczyńców i stawali 
się pomostem łączącym tych, 
którzy potrzebowali wsparcia 
z tymi, którzy chcieli się podzie-
lić.

Nie było by to możliwe bez 

współpracy z gminnymi ośrod-
kami pomocy społecznej. Ich 
pracownicy, na czele z kierow-
nikami, zajmujący się pomocą 
społeczną w sposób profesjo-
nalny, znający lokalne środowi-
sko, zawsze służyli dobrą radą.

Ogromnie się cieszymy, 
że na apel wolontariuszy od-
powiedziało tak wiele osób 
prywatnych, firm i instytucji. 
W przygotowywanie paczek 
włączyły się szkoły, przedszko-

la, lokalni przedsiębiorcy, urzę-
dy, łącznie ponad 1200 osób. 
Wszystkie zgłoszone rodziny 
znalazły darczyńców. Średnia 
wartość jednej paczki to około 
2.200 zł, a wartość udzielonej 
pomocy materialnej rodzinom 
w naszym rejonie przekroczyła 
50.000 zł.

Punktem kulminacyjnym ca-
łej akcji był „Weekend Cudów” – 
10-11.12.2016 r. W tych dniach 
darczyńcy przywozili paczki 
do magazynu, znajdującego 
się w remizie OSP w Szembe-
kowie, a wolontariusze zawo-
zili prezenty do rodzin. Były to 
chwile pełne wzruszeń, emocji, 
serdeczności, ciepła i miłości. 
Uczyliśmy się od siebie otwar-
tości, wzajemnej troski, solidar-
ności i odpowiedzialności.

W niedzielę 11.12.2016 r. 
odbyła się krótka uroczystość 
podsumowująca tegorocz-
ne działania. Zaproszeni byli 
wszyscy, którzy wspierali akcję, 
bądź identyfikowali się z war-
tościami, jaki ona z sobą niesie. 
Nie zabrakło oczywiście wójta 
gminy Obrowo Andrzeja Wie-
czyńskiego i sekretarz gminy 
Mirosławy Kłosińskiej, którzy 
od początku kibicowali wolon-
tariuszom, udzielając niezbęd-
nego wsparcia finansowego 
i zaplecza. To bardzo budujące, 
gdy urzędnicy są tak blisko lu-
dzi i popierają inicjatywy spo-
łeczne.

Dziękuję wszystkim, którzy 
tworzyli tegoroczną drużynę 
„Szlachetnej Paczki” i zapra-
szam za rok, by było nas coraz 
więcej, by Nadzieja i Dobra 
Nowina dotarły do jeszcze 
większej liczby osób potrzebu-
jących. Życzę błogosławionych 
Świąt Bożego Narodzenia.

Agata Kalinowska

Szlachetna Paczka 2016

Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" zaprasza mieszkańców 
gmin Obrowo, Wielka Nieszawka i Lubicz, zainteresowanych pozyska-

niem środków unijnych w LGD "Podgrodzie Toruńskie" na podjęcie 
działalności gospodarczej lub rozwój przedsiębiorstwa, na spotkanie 

informacyjne nt procedur konkursowych. Na spotkaniu zostanie omó-
wiona procedura wyboru i oceny operacji, w tym kryteria oceny wnio-

sku i operacji.

Spotkanie odbędzie się w środę 4.01.2017r. o godz. 13.00 w UG Lubicz, 
ul. Toruńska 21, s. 4. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłasza-

nie w Biurze LGD pod nr: 605 786 466

Ogłoszenie LGD
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SP w Dobrzejewicach za-
pewnia dzieciom i młodzie-
ży wyjątkowo bogatą ofer-
tę edukacyjną. Uczniowie 
aktywnie uczą się poprzez 
zabawę, doświadczenie, 
obserwację, zdobywając 
wiedzę z różnych dziedzin. 

Bezpośredni kontakt 
z przyrodą w Szkole Leśnej 
na Barbarce pozwolił posze-
rzyć wiadomości i umiejęt-
ności dzieci w zakresie edu-
kacji przyrodniczej. Podczas 
cyklicznych spotkań dzieci 
poznały warstwy lasu, zwie-
rząt i rośliny leśne, rozpo-
znawały liście i owoce drzew 
i krzewów. Podczas spacerów 
mali przyrodnicy mogli zaob-
serwować przyrodę wczesną 
i późną jesienią.

Wizyty w bibliotece miały 
na celu rozwijanie czytelnic-
twa. Atrakcją spotkań były 
zajęcia plastyczne prowa-
dzone różnorodnymi techni-
kami, które dostarczały dzie-
ciom dużo wrażeń i emocji.

Uczniowie brali udział 
w zajęciach na basenie, pod-
czas których pod okiem tre-
nerów opanowali technikę 
pływania. Świetnie poradzili 
sobie z lękiem i obawą przed 
wodą, gdyż wzajemnie się 
wspierali.

Teatr uczy i bawi – to hasło 
w naszej szkole ciągle aktual-
ne. Uczniowie często wyjeż-
dżali na przedstawienia do 
teatru i uczestniczyli w zaję-
ciach zorganizowanych przez 
aktorów z grupy artystycznej 
„Magmowy”. Aktywnie brali 
udział w sztuce, wcielając się 
w role zabawek. Teatr „Rekon-
struktor” w humorystyczny 
sposób przybliżył im historię 
i obyczaje z czasów Rzeczpo-
spolitej Szlacheckiej, a dzieje 
hymnu narodowego poznali 
podczas audycji muzycznej 
w CCK na Jordankach. 

W banku poprzez do-
świadczenie zdobyte pod-
czas załatwiania spraw 
„w okienku”, dzieci poznały 
pojęcia: konto, karta płatni-
cza, przekaz bankowy, loka-
ta, procenty. Dowiedziały się, 
w jaki sposób można oszczę-
dzać pieniądze. 

Szkoła jest dla dzieci „dru-

gim domem”, co udowodniła 
duża ilość uczniów spędzają-
cych noc pełną atrakcji w sa-
lach lekcyjnych.

Oferta edukacyjna naszej 
placówki podlega corocznej 

ewaluacji, w której uwzględ-
niamy potrzeby i możliwości 
uczniów oraz oczekiwania 
rodziców.

Poniższa oferta jest efek-
tem wspaniałej współpracy 

i zaangażowania nauczycieli 
oraz Pana Wójta, który udo-
stępnia autobus na wyjazdy. 

Katarzyna Sobolak-Joniak 

Nauka nie tylko w ławce
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Zmagania sportowe młodzie-
ży gimnazjalnej z Dobrze-
jewic w powiecie toruńskim 
rozpoczęły się we wrześniu 
2015 r. i trwały prawie do po-
łowy czerwca 2016 r. 

To długi i bardzo wymagają-
cy sezon sportowy dla uczniów, 
którzy zdobywali punkty za 
zwycięstwa w poszczególnych 
dyscyplinach. Z wielką radością 
i satysfakcją informujemy, że 
gimnazjum w Dobrzejewicach 
zdobywając 940 punktów zaję-
ło I miejsce (spośród 16 gimna-
zjów) w sportowym rankingu 
szkół powiatu toruńskiego. 

Uczniowie gimnazjum w Do-
brzejewicach w nowym roku 

szkolnym 2016/2017 nie spo-
częli na laurach i będąc głodni 
następnego sukcesu zdoby-
wają kolejne punkty w spor-
towej rywalizacji szkół, czego 
przykładem są medale zdobyte 
na zawodach m.in. indywidu-
alnych biegach przełajowych, 
zajmując wszystkie miejsca 
na podium, mistrz powiatu 
w piłce nożnej, drugie miej-
sce w ćwierćfinale wojewódz-
kim w piłce ręcznej dziewcząt, 
a zajmując po raz trzeci z rzędu 
miejsce na podium przeszliśmy 
do historii zawodów powiato-
wych w 

piłce ręcznej chłopców. 
Szczególne podziękowania 

kierujemy do Pana Wójta An-
drzeja Wieczyńskiego, który nas 
wspiera, pomaga i dopinguje 

w osiąganiu coraz lepszych wy-
ników i sukcesów sportowych.

Sukcesy sportowe młodzieży 
z Gimnazjum w Dobrzejewicach

W szkole Podstawowej w  
Brzozówce realizowany jest 
autorski program Barbary 
Mońko-Juraszek pt."Spotka-
nie z baśnią", który  adreso-
wany jest do uczniów klas 
czwartych. Program realizo-
wany jest przy wsparciu Fun-
dacji TRYBIK. 

Spotkanie składa się 
z dwóch części: czytania baśni 
przez Wróżkę Renię z Fundacji 
TRYBIK i zajęć plastyczno-ar-
tystycznych, prowadzonych 
przez Barbarę Mońko-Juraszek.

Do tej pory dzieci wysłucha-
ły już czeskiej baśni pt. "Alaba-
strowa rączka" i " Dziewczynki 
z zapałkami".

W drugiej części spotkania 
wykonały piękne bukiety róż 
z liści klonowych. Innym razem 
były to gwiazdki. Uczniowie 
chętnie przychodzą na zajęcia 
i pytają o kolejne. Mają dzieci 
talent, że aż strach. Ja się wy-
straszyłam! Wystraszyłam się, 
że wkrótce nie będę im po-
trzebna, takie są zdolne!

Barbara Mońko-Juraszek

Spotkanie z baśnią 
i legendą „Niech się dzieci śmieją,

Niech będą szczęśliwe”
Janusz Korczak

Dnia, 6 grudnia remizę stra-
żacką w Osieku nad Wisłą od-
wiedził Święty Mikołaj. Przy-
były rodziny z Osieka nad 
Wisłą i okolic.
  

Na wstępie, OSIECKA GRUPA 
TEATRALNO-WOKALNA zapro-
siła wszystkich do obejrzenia 
spektaklu, pt. „Zabawa w Śpią-
cą Królewnę”. Widownia  żywo 
i z entuzjazmem reagowała na 
to, co działo się na scenie.

Po przedstawieniu,  bawiąc 
się dzieci czekały na WAŻNEGO 

GOŚCIA.  Święty Mikołaj został 
przywitany gromkimi brawami. 
Wszystkie pociechy otrzymały 
słodki upominek. Można było 
sobie zrobić pamiątkowe zdję-
cie.

Serdeczne podziękowania 
składamy Panu Wójtowi, An-
drzejowi Wieczyńskiemu oraz 
Pani Sekretarz, Mirosławie Kło-
sińskiej za przekazanie upo-
minków Świętemu Mikołajowi. 

Ewelina Mytlewska

Mikołajki w Osieku n/Wisłą
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26 lutego 2017 roku w całej Polsce odbędzie się V Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. Gimnazjum nr 1 w Obrowie wraz 
z Obrowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji, 
Turystyki  i Sportu "Nasza Szkoła" organizuje bieg po raz 
pierwszy. 

Odbędzie się on na wyznaczonej trasie w lesie przy szkole 
w Obrowie, a dystans to 1963 metrów (co stanowi upamiętnienie 
roku schwytania i rozstrzelania ostatniego Żołnierza Niezłomne-
go - Józefa Franczaka pseudonim „Lalek”). Dodatkowo zaprasza-
my wszystkich sympatyków nordic walking na marsz pamięci na 
trasie 5 kilometrów. Mieszkańcy gminy Obrowo znani są z zamiło-

wania do wszelkich form aktywności, dlatego organizatorzy liczą 
na wysoką frekwencję. Na uczestników biegu czekają atrakcyjne 
pakiety startowe - koszulka z nadrukiem Bohatera i pamiątkowy 
medal (wpisowe ok.10 zł). Dodatkowo zapewniona będzie opieka 
medyczna, ciepły posiłek. Startujemy o 10.30. Czekamy na Ciebie!  

Jolanta Szweda - koordynator wydarzenia (jolantaszweda@in-
teria.pl)

Wszelkie informacje i zapisy ( od 1.01. 2017 do 19.02.2017) pod 
adresem - tomirum@wp.pl -Tomasz Rumiński oraz tetmajer.to-
run@wp.pl - Krzysztof Lerch

W imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Obrowie serdecznie zapraszamy mieszkańców Gmi-
ny Obrowo na jubileuszowy 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. 

Impreza odbędzie się 15 stycznia 2017 r. o godz. 15:00 w sali 
gimnastycznej naszej szkoły. W programie imprezy nie zabraknie 
występów artystycznych dzieci i młodzieży, licytacji, loterii fanto-
wej, słodkiego poczęstunku i  wielu innych atrakcji. Jednocześnie 
zwracamy się z prośbą do tych z Państwa, którzy chcieliby podaro-
wać przedmioty na licytację lub loterię fantową o kontakt z orga-
nizatorem p. Przemysławem Piotrowskim (tel. 608 379 962, prze-
myslawpiotrowski@wp.pl). 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i współpracy!

Spotkajmy się 15 stycznia 
2017 r. na XXV Finale WOŚP

W andrzejkowe popołu-
dnie 30 listopada 2016 r. 
w Przedszkolu Samorządo-
wym w Brzozówce odbyły 
się warsztaty dla rodziców 
nt. „Jak wspierać dziecko 
w przygotowaniu do nauki 
czytania i pisania?” 

Nauczycielki dwóch naj-
starszych grup: ,,Wiewiórek” 
i ,,Jeżyków” pokazały rodzi-
com, w jak łatwy sposób 
można bawić się z dzieckiem 
ćwicząc jednocześnie roz-
wój motoryki małej i dużej. 
Warsztaty rozpoczęły się od 
krótkiej teorii, wyjaśniającej 
co dokładnie oznacza moto-
ryka mała i duża. Kolejnym 

etapem były zajęcia prak-
tyczne, podczas których Ro-
dzice mogli poczuć się jak 
dzieci w przedszkolu i samo-
dzielnie wydzierać, wyklejać, 
nawlekać, przewlekać oraz 
bawić się ciastoliną. Zapro-
ponowane zabawy są łatwe 
do wykonania w domu, a co 
najważniejsze nie potrzebne 
są do tego duże nakłady fi-
nansowe. 

Na podstawie własnych 
obserwacji oraz przeprowa-
dzonych rozmów z rodzica-
mi możemy stwierdzić, że 
prowadzone warsztaty były 
udane i są potrzebne, albo-
wiem wzbogaciły uczestni-
ków o nowe doświadczenia 
i przyniosły obustronne ko-
rzyści. Już myślimy nad kolej-
nym spotkaniem, na którym 
będziemy mogły podzielić 
się z rodzicami naszym do-
świadczeniem i wiedzą.                                                                

Justyna Dołęgowska
Julia Adamska-Karpińska

Warsztaty dla rodziców
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11 listopada 2016 r. w Osieku nad Wisłą 
świętowaliśmy wspólnie z mieszkańca-
mi naszej gminy i nie tylko 98. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
OSIECKA GRUPA TEATRALNO – WOKAL-
NA zaprezentowała program poetycko-
-muzyczny, pt. „Kocham, Cię Polsko”. 

Połączyliśmy pokolenia, gdyż uroczy-
stość przygotowały dzieci z Zespołu Szkół 
w Osieku nad Wisłą, młodzież z Gimnazjum 
w Obrowie,  uczniowie tutejszej Szkoły Mu-
zycznej oraz dorośli.

Remiza strażacka w Osieku nad Wisłą 

wypełniona była po brzegi, co bardzo nas 
ucieszyło. Wspominaliśmy bohaterów, któ-
rzy zasłużyli się dla Polski od czasów naj-
dawniejszych do współczesności. Publicz-
ność miała okazję pośpiewać z nami pieśni 
patriotyczne, których teksty wyświetlane 
były na ekranie. Nie obyło się bez wzru-
szeń…

Dziękujemy wszystkim, którzy odpo-
wiedzieli na nasze zaproszenie i uczcili ten,  
jakże ważny dla nas, Polaków, dzień.

Ewelina Mytlewska

Dzień Niepodległości 
w Osieku nad Wisłą

8 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawo-
wej w Brzozówce Panie z różnych miej-
scowości z terenu gminy Obrowo miały 
okazję uczestniczyć w warsztatach rę-
kodzielniczych, zorganizowanych przez 
LGD "Podgrodzie Toruńskie", na których 
ozdobiały bombki bożonarodzeniowe 
techniką decoupage. 

Zajęcia rozpoczęły się od rysu histo-
rycznego techniki decoupage i wskazaniu 
różnych zastosowań tej sztuki zdobniczej 

na przestrzeni lat. Te ciekawostki uświado-
miły, że tą techniką parał się również znany 
wszystkim Pablo Picasso. Czas minął nam 
bardzo szybko, nie tylko dzięki pochłonię-
ciu w ozdabianie bombek, ale także dzię-
ki miłej, pogodnej atmosferze, rozmowie 
przy ciastku i herbatce o tradycjach bożo-
narodzeniowych panujących w naszych 
domach. 

Niektóre z uczestniczek na początku nie 
wierzyły w swoje umiejętności, ale zapew-
niłam, że wyjdą zadowolone i dumne ze 

swojego dzieła. Tak też było. Cieszy mnie 
to, że mogę sprawiać radość innym, po-
magać odkryć talent, który każdy z nas ma 
w  sobie. Zapraszam na kolejne spotkania 
i zachęcam do wychodzenia z domu oraz 
do odkrywania zdolości i do integrowania 
się z  drugim człowiekiem.

Barbara Mońko-Juraszek
prowadząca warsztaty  

Pozwól odkryć w sobie talent

W drugiej połowie listopada 2016 r. najpierw wykonano funda-
menty, a następnie zamontowano pięć nowych wiat przystan-
kowych przy drodze wojewódzkiej nr 258. Jedną wiatę posta-
wiono w miejscowości Dzikowo, a cztery w miejscowości Silno. 
Koszt inwestycji wyniósł ponad 16,5 tys. zł. 

Kolejne wiaty przystankowe będą montowane w 2017 r. w miarę 
możliwości finansowych gminy. 

Z uwagi na duże koszty naprawy wiat, zwracamy się do wszyst-
kich o porządek i poszanowanie tych pięknie wykonanych przy-
stanków, które chcielibyśmy, żeby posłużyły naszym mieszkańcom 
i przyjeżdżającym gościom przez długie lata.

Zamontowano nowe przystanki na terenie gminy Obrowo
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W dniu 25 listopada 2016 r. na XXI sesji 
Rady Gminy, radni - większością głosów 
przyjęli dokument pod nazwą „Lokalny 
Program Rewitalizacji Gminy Obrowo 
na lata 2016 – 2023”, którego założenia 
omawiano podczas konsultacji z miesz-

kańcami wsi: Obrowa, Sąsieczna, Osie-
ka nad Wisłą, Kawęczyna i Skrzypkowa 
w dniu 13 czerwca i 7 września 2016 r. 
na spotkaniach w świetlicy wiejskiej 
w Obrowie.

Mieszkańcy powyższych miejscowości, 
mogli również od 7 do 21 września 2016 r. 
składać uwagi dotyczące zamieszczonego 
na stronie internetowej gminy www.obro-
wo.pl projektu Lokalnego Programu Rewi-
talizacji. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 
Obrowo na lata 2016-2023 to wieloletni 
program działań w sferze społecznej oraz 
gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej 
lub technicznej i środowiskowej, zmierza-
jący do wyprowadzenia obszarów rewitali-
zacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia 
warunków do ich zrównoważonego roz-
woju, stanowiący narzędzie planowania, 
koordynowania i integrowania różnorod-
nych aktywności w ramach rewitalizacji.

Analiza sytuacji społeczno-gospodar-
czej gminy wskazała na występowanie 
obszarów wymagających podjęcia działań 
rewitalizacyjnych. Tym samym opracowa-
nie programu rewitalizacji było uzasadnio-
ne. Ponadto niniejszy program będzie dla 
gminy podstawą do ubiegania się o środki 
unijne na  realizację zaplanowanych przed-
sięwzięć rewitalizacyjnych. 

Dokument dotyczący LPR jest dostępny 
na stronie www.bip.obrowo.pl w zakładce 
prawo lokalne jako załącznik do uchwały nr 
XXI/152/2016 z dnia 25.11.2016 r.

Marzena Słupczewska

Od początku roku szkolnego 
2016/2017 minęło nieco po-
nad trzy miesiące, a ucznio-
wie ze szkoły podstawowej 
w Obrowie świętują sukcesy 
sportowe na arenie powiatu 
toruńskiego. 

Aż trzykrotnie drużyny SP 
Obrowo świętowały Mistrzo-
stwo Powiatu Toruńskiego. 
Chłopcy najpierw okazali się 

bezkonkurencyjni w unihoke-
ju, gdzie pokonali wszystkich 
przeciwników, a w samym fi-
nale ograli drużynę z Łysomic 
aż 5:0! Potem przyszło zwy-
cięstwo drużynowe w piłce 
ręcznej. Uczniowie rywalizując 
z przeciwnikami zdobyli kom-
plet punktów z bilansem bram-
kowym 29:2! Trzecią koronę do-
łożyły nasze dziewczęta, które 
okazały się najlepsze w uniho-

keju. 
To nie koniec sukcesów 

w powiecie, bo dwukrotnie 
zdobyliśmy jeszcze drużyno-
we wice mistrzostwa. Pierwsze 
zmagania to sztafetowe biegi 
przełajowe, gdzie po świetnym 
finiszu na ostatnim okrążeniu 
zajęliśmy drugie miejsce. Kolej-
ne srebrne medale zdobyliśmy 
w mini piłce nożnej w zawo-
dach rozgrywanych na orliku. 

Turniej układał się pomyślnie, 
a z każdym meczem nasza gra 
wyglądała coraz lepiej. Spokoj-
nie awansowaliśmy do finału. 
Tam niestety przeciwnik okazał 
się lepszy, ale dla nas był to ko-
lejny sukces i powód do święto-
wania. 

Ostatnim, a w zasadzie 
pierwszym sukcesem w tym 
roku szkolnym było srebro 
Igora Dulkiewicza z klasy pią-
tej w indywidualnych biegach 
przełajowych na szczeblu po-
wiatowym. Wywalczył tym 
wynikiem możliwość startu 
w zawodach wojewódzkich. 
W ogólnej klasyfikacji zajął 15 
miejsce w województwie ku-
jawsko pomorskim, zaś w swo-
im roczniku był drugi! To dobry 
prognostyk na przyszły rok! 
Przed nami jeszcze sporo zawo-
dów i oby było wiele powodów 
do świętowania sukcesów!

Jacek Makowski, 
Krzysztof Lerch

Sportowo najlepsza SP Obrowo

Uchwalono Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy Obrowo
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Październik miesiącem Patrona 
w Szkole Podstawowej w Brzozówce

To już wypracowana tradycja, choć 
szczycimy się z posiadania imienia Janu-
sza Korczaka dopiero 6 lat. 

W każdym roku szkolnym społeczność 
uczniowska aktywnie uczestniczy w zapla-
nowanych działaniach mających przybliżyć 
im postać Patrona, jego życie, twórczość, 
dokonania.

Co roku w październiku uczniowie pod-
czas wyznaczonych lekcji słuchają okre-
ślonych fragmentów książek J. Korczaka, 
oglądają dostępne filmy, uczestniczą 
w konkursach. W szkole i w domu wyko-
nują prace plastyczne, literackie. Układają 
krzyżówki, piszą wiersze.

TURNIEJ SZKÓŁ WIEDZY 
O KORCZAKU  21 X 2016

  
W tym roku szkolnym po raz pierwszy 

w Święcie naszej szkoły współuczestniczy-
ły inne placówki korczakowskie z nasze-
go województwa. Już w czerwcu podjęto 
działania mające na celu zorganizowanie 
turnieju szkół w celu nawiązania współ-
pracy z placówkami, których patronem jest 
Janusz Korczak. 

Zaproszenie przyjęły placówki oświato-
we im J. Korczaka w Drzycimiu, Łubiance 
i Przysieku. Konkurs mający na celu popu-
laryzację i poszerzenie wiedzy o patronie, 
przeznaczony był dla uczniów klas IV – VI 
szkół podstawowych. Każda szkoła kwa-
lifikowała drużynę składającą się z trzech 
uczniów. Tematyka konkursu obejmowała 
wiedzę z zakresu pedagogiki, życia i twór-
czości J. Korczaka.  

Wszystkie szkoły miały takie same szan-
se. Opracowane pytania zostały przekaza-
ne wszystkim szkołom w tym samym cza-
sie, na początku września. 

21 października 2016 r. o godzinie 9.00 
spotkaliśmy się na sali gimnastycznej  SP 
w Brzozówce, aby wspólnie obejrzeć krót-
ką, lecz bogatą w treści część artystyczną, 
uświetnioną pięknymi utworami wyśpie-
wanymi przez chór szkolny. Podczas uro-
czystości przedstawiciele społeczności 
uczniowskiej wraz z prezydent Rzeczpo-
spolitej Dziecięcej oddali hołd patronowi 
przez złożenie kwiatów pod Jego portre-
tem w obecności pocztu sztandarowego, 
sztandaru szkoły.

Po zakończeniu części artystycznej 
rozpoczął się turniej. Przedstawiciele 
wszystkich szkół, po krótkich konsulta-
cjach w grupie, brawurowo odpowiadali 
na pytania. Nikt się nie pomylił. Wszyst-
kie drużyny zdobyły I miejsce. Uczestnicy 

konkursu otrzymali dyplomy, nagrody, 
podziękowania i skromny poczęstunek. 
Natomiast uczniowie klas IV – VI ze swoimi 
nauczycielami przeszli do wyznaczonych 
sal, aby w grupach podjąć wyzwanie napi-
sania listu do Janusza Korczaka. Powstało 
ich wiele, w niektórych zawarte są skargi 
na los, na ludzi, na niedogodności życia, 
a w niektórych pochwała zmian, jakie za-
istniały od czasów Janusza Korczaka. Listy 
oddano wychowawcom, żeby wspólnie 
z pedagogiem, dyrekcją szkoły, a być może 
również z władzami naszej gminy  pochylić 
się nad ich treścią, podjąć działania, jeśli to 
możliwe. 

Krystyna Stasiuk

13 listopada 2016 r. odbył się 
Athens Marathon, w którym 
uczestniczył Kazimierz Musia-
łowski ze Smogorzewca. Maraton 
odbył się na historycznej trasie 
z metą w Atenach na stadionie 
pierwszych nowożytnych zmagań 
olimpijskich. Dla pana Kazimierza 
był to już 139 maraton w życiu.

Pasja biegania
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19 listopada 2016 r. w Klubie Centrum 
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toru-
niu odbył się VI Przegląd Piosenki Żoł-
nierskiej „Gdy piosenka szła do woj-
ska”.  Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą 
reprezentowało 11 uczniów. W kate-
gorii ZESPOŁY I-III,  dzieci zaśpiewały 
piosenkę, pt.”Mała ojczyzna” i zdobyły 
wyróżnienie: Marta Cymer, Julia Kwin-
tera, Zuzanna Rybińska, Julia Wasie-
lewska, Weronika Pałaszewska, Maria 

Wroniszewska – skrzypce, Jan Mytlew-
ski – pianino. 

W kategorii SOLISTA IV-VI, Maciej Ru-
miński wykonał piosenkę, pt. „Biały krzyż” 
i zdobył III MIEJSCE.

W kategorii ZESPOŁY IV-VI osiecką 
szkołę godnie reprezentowali: Hanna 
Woźny, Amelia Kowalska, Nadia Szewczyk 
oraz Maciej Rumiński („Maszerują strzel-
cy”).

Natomiast dziewczęta z gimnazjum 
zaśpiewały „Modlitwę” J. Kaczmarskiego 
i zdobyły WYRÓŻNIENIE: Dominika Guz, 
Martyna Foksińska, Oliwia Kowalska, 
Aleksandra Cymer, Klaudia Łazińska i Zu-
zanna Mytlewska.

Warto wspomnieć, że te dzieci 
i młodzież śpiewają również w OSIECKIEJ 
SCHOLI PARAFIALNEJ.     

Ewelina Mytlewska - opiekun

VI Przegląd Piosenki Żołnierskiej 
„Gdy piosenka szła do wojska”

W dniach 9-11.09.2016 r. odbył 
się już czwarty w historii UKS Fe-
niks Obrowo wyjazd na zgrupo-
wanie sportowe dla zawodników 
Klubu, organizowany w ramach 
projektu „Akademia Młodego Pił-
karza” dofinansowanego przez 
Urząd Gminy w Obrowie. 

Na miejsce zgrupowania wybra-
liśmy Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Wągrowcu. Był ciężki trening, 
były mecze, gra w tenisa ziemne-
go, pobyt w Aquaparku, oglądanie 
słynnego skrzyżowania rzek w Wą-
growcu oraz konkurs na najbardziej 
zaangażowanego i grzecznego pił-
karza. 

Pogoda dopisała, a oprócz potu 
i ciężkiej pracy, było także wiele za-
bawnych sytuacji.

Dla niektórych dzieci był to 
pierwszy samodzielny wyjazd i po-
radzili sobie doskonale. Serdeczne 
podziękowania dla trenera Tomka, 
trenera Jacka oraz opiekunów zgru-
powania za trud włożony w przygo-
towanie wyjazdu oraz poświęcenie 
i opiekę nad chłopcami.

„Akademia młodego piłkarza” – 
 Wągrowiec 2016
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Dnia 19 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie wigilijne dla 60 
mieszkańców Gminy Obrowo zorganizowane przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie przy współpracy z ZG 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Obrowie.

Ciepłe słowa życzeń świątecznych i noworocznych złożyli Wójt 
Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński oraz ks. proboszcz Tadeusz 
Lewandowski z obrowskiej parafii, a następnie tradycyjnie wszyscy 
uczestnicy składali sobie życzenia, dzieląc  się opłatkiem.

Nastrój świąteczny wprowadziły także dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Dobrzejewicach, które pięknie zaprezentowały Jasełka.

Mieszkańcy oraz członkowie Koła Kombatanta,  dla których 
zostało zorganizowane spotkanie otrzymali paczki ze świąteczną 
żywnością.

Koszty organizacji Wigilii zostały pokryte ze środków Gminy oraz 
sponsorów, za co wszystkim serdecznie dziękujemy. 

Anna Domańska

Wigilia 2016

Książka nowa czy używana? Przed takim 
dylematem zostali postawieni ucznio-
wie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Obrowie 1-2 i 5-6 grudnia 2016 r. pod-
czas kiermaszu szkolnego, którego or-
ganizatorką była p. Monika Trawińska.

W trakcie tych czterech wyjątkowych 
dni dzieci, młodzież, pracownicy szkoły 
oraz rodzice mogli nabyć publikacje Księ-
garni i Hurtowni Taniej Książki Tuliszków” 
oraz Wydawnictwa „Drugi Tom”. Pozycje 

używane stanowiły książki przekazane bi-
bliotece w darze. Zainteresowani nowo-
ściami wydawniczymi mieli możliwość za-
kupu książek z zakresu literatury dziecięcej, 
młodzieżowej i beletrystyki. Ciekawe były 
także wydawnictwa albumowe, poradniki 
oraz biografie znanych osób. Największym 
jednak zainteresowaniem cieszyły się tzw. 
„pomoce naukowe” i pozycje edukacyjno-
-rozrywkowe. Kiermasz miał na celu popu-
laryzowanie czytelnictwa wśród uczniów 
szkoły i nie tylko. Był także świetną okazją 

do nabycia prezentu mikołajkowego lub 
świątecznego dla bliskich osób. Uzyska-
nie dodatkowych funduszy ze sprzedaży 
książek pozwoliło wzbogacić księgozbiór 
biblioteki o nowe pozycje książkowe.

Wszystkim tym, którzy pomagali w or-
ganizacji imprezy oraz przyczynili się do 
zasilenia budżetu biblioteki bardzo dzię-
kuję.

Nauczyciel bibliotekarz
Monika Trawińska

„Czytający Święty Mikołaj” – 
świąteczny kiermasz książki
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Nieskończone źródło energii 
i talentu muzycznego - tak 
w skrócie można ją opisać. 
Ola Kamińska, lat 15, uczęsz-
cza do III klasy Gimnazjum nr 
1 w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Obrowie. Jej pa-
sją jest muzyka i śpiew. Pry-
watnie romantyczna, ale gdy 
wchodzi na scenę emanuje 
niezwykłą siłą, a jej interpre-
tacje muzyczne zawsze do-
starczają słuchaczom silnych 
i niezapomnianych wrażeń 
estetycznych. 

Aleksandra Kwaśnicka: Kiedy 
rozpoczęła się Twoja przygo-
da ze śpiewaniem?
Aleksandra Kamińska: Myślę, 
że nie jestem w stanie określić 
konkretnego czasu, w którym 
zaczęłam śpiewać. Od zawsze 
byłam zakochana w muzyce, 
od dziecka coś mnie ciągnę-
ło do instrumentów. Byłam 
zafascynowana zarówno pro-
fesjonalnymi piosenkarzami, 
jak i grajkami ulicznymi. Podzi-
wiałam ich odwagę, pewność 
siebie, to jak potrafią w zadzi-
wiający sposób operować gło-
sem, wyglądając przy tym tak, 
jakby robili to bez większego 
wysiłku. Niesamowita była też 
ilość wrażeń przez nich do-
starczonych i to, jak przeżywali 
treść utworów, przekazując ich 
znaczenie ze zdwojoną mocą 
słuchaczom. Jeszcze wtedy nie 
byłam świadoma ile pracy i po-
święceń będzie mnie to koszto-
wało, jednak niczego nie żałuję, 
bo w dużym stopniu sprawiło 
to, że jestem tym, kim jestem 
spełniam w ten sposób swoje 
marzenia.

A.K.: Kto zaraził  Cię bakcy-
lem śpiewania?
Ola: Pochodzę z bardzo roz-
śpiewanej rodziny. Od kiedy 
pamiętam graliśmy na gitarach 
i śpiewaliśmy rodzinnie przy 
ogniskach i na uroczystościach 
kościelnych, takich jak śluby 
czy chrzciny. Oczywiście, mo-
tywację za-wdzięczam zarów-
no bliskim, jak i przyjaciołom, 
którzy mnie wspierają, kiedy 
przychodzi chwila zwątpienia. 
Jednak samego bakcyla złapa-
łam od moich rodziców: mamy 
– pasjonatki śpiewu chóralne-
go i taty – który dzielnie woził 
(i czasem wciąż wozi) mnie na 
próby. Przez całą szkołę pod-
stawową w Osieku nad Wisłą – 
nieskromnie powiem, że sukce-
sywnie - prowadziła mnie pani 
Małgorzata Derkowska, która 
motywowała i zachęcała do 
rozwijania mojej pasji. W gim-

nazjum współpracuję z panem 
Januszem Lewandowskim, któ-
ry – jak wszyscy wiedzą i widzą 
– kocha to, co robi i motywuje 
mnie jak nikt inny.

A.K.: Odniosłaś wiele suk-
cesów na wielu festiwalach, 
konkursach o zasięgu powia-
towym i wojewódzkim, czę-
sto wygrywasz, zdobywasz 
czołowe miejsca. Jak udaje 
się pogodzić naukę w klasie 
III gimnazjum z czasem po-
świeconym na liczne próby 
i zajęcia wokalne z panem Ja-
nuszem Lewandowskim?
Ola: Nie będę ukrywać, że bywa 
ciężko. Trzecia klasa gimnazjum 
to w pewnym sensie jeden 
z trudniejszych etapów eduka-
cji, ponieważ ma duży wpływ 
na wybór dobrej, wymarzonej 
szkoły średniej. Jestem dość 
ambit-na, więc staram się spro-
stać temu wszystkiemu, co wią-
że się z dużą ilością nauki i bra-
kiem czasu wolnego. Pró-by 
niejednokrotnie mam po lek-
cjach, więc wracam do domu 
później niż rówieśnicy. Podob-
nie jest z festiwa-lami, które 
z reguły odbywają się w so-

boty, co wiąże się z dodatko-
wym dniem spędzonym poza 
domem. Jed-nakże przynosi to 
ogromną satysfakcję i nie ża-
łuję ani godziny spędzonej na 
dość żmudnym powtarzaniu 
wielokrotnie jednego utworu. 
Staram się pogodzić życie oso-
biste ze szkołą i pasją, i choć 
czasem muszę coś poświęcić, 
po prostu wiem, że warto.

A.K.: Bardzo dużo śpiewacie 
utworów w opracowaniach 
w układzie 2 i 3 głosowym. 
Czy śpiewanie na głosy jest 
dla Ciebie trudniejsze od 
śpiewania solowego?  
Ola: Zależy jak na to spojrzeć. 
Z jednej strony śpiewanie solo 
jest bardzo trudne, ponieważ 
cała uwaga słuchających sku-
pia się tylko na soliście, a każdy 
oddech, wyciszenie, vibrato czy 
melizmat musi być dokładnie 
przemyślany i dopracowany. 
I chociaż każdy taki występ 
jest niesamowitym przeżyciem 
i doświadczeniem, to wolę jed-
nak pracować w duecie. Czuję 
się wtedy pewniej i wiem, że 
będzie bardziej efektywnie. 
Śpiewanie na głosy ma po pro-

stu w sobie coś w rodzaju ma-
gii, coś, czego śpiewanie solo 
nie potrafi przekazać. 

A.K.: Jak rodzi się koncepcja 
na aranżację utworu? 
Ola: Koncepcja z reguły zmie-
nia się kilkanaście razy w ciągu 
jednej próby – wpadają nowe 
pomysły, a coś, co nie brzmi 
tak, jakbyśmy chcieli, po prostu 
odrzucamy lub przerabiamy. 
W naszym zespole panuje bar-
dzo przy-jazna atmosfera – pan 
Janusz nie narzuca nam utwo-
rów, które „musimy” zaśpie-
wać. Często jest tak, że same 
z koleżanką, z którą najczęściej 
śpiewam – Julią Chojnicką 
- proponujemy coś, co – na-
szym zdaniem – jest po prostu 
dobrym utworem i „można 
coś z tego wycisnąć”. Kiedy już 
wybierzemy to, co chcemy za-
prezentować, zbieramy się za-
zwyczaj w szkolnym kantorku, 
w którym znajduje się pianino. 
Nigdy też nie wzorujemy się na 
jednej wersji utworu, a niejed-
nokrotnie zdarzyło się tak, że 
przerobiliśmy piosenkę całko-
wicie pod nasz styl – wymyślili-
śmy swój własny drugi, a nawet 
trzeci głos i sposób interpreta-
cji. Pan Janusz Lewandowski 
jest świet-nym nauczycielem 
muzyki – to, co sobą w tej chwi-
li reprezentuję jest w ogromnej 
mierze jego zasługą. Cudow-ny 
nastrój stwarzają też skrzypce, 
na których gra z nami Seba-
stian Kamiński. Nieskromnie 
przyznam, że nasza trójka, wraz 
z panem Januszem, potrafi 
„zrobić coś z niczego” w nasz 
własny, oryginalny i, co poka-
zują liczne sukcesy, efektowny 
sposób.  

A. K.: Czy chciałabyś w przy-
szłości wystąpić, w którymś 
z programów typu talent 
show?
Ola: Myślę, że sama dla siebie 
chciałabym spróbować. Moim 
marzeniem jest robić w życiu 
coś, co kocham, a takie talent 
show dają szansę na wypromo-
wanie się i możliwość dalszego 
rozwoju. Mam nadzieję, że na-
wet po skończeniu szkoły nie 
przestanę śpiewać, czy grać na 
gitarze, bo to jest właśnie to, 
co daje mi radość i nie mam 
zamiaru z tego rezygnować. 
Nie wiem jak się potoczy moje 
życie, jednak chciałabym, żeby 
muzyka towarzyszyła mi przez 
cały czas i będę robić wszystko, 
by tak właśnie było.

Dziękuję

Młoda solistka o wielkim głosie


